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زنبورهای کارگر مواد مختلفی را از طبیعت جمع آوری می کنند که کلنی از آنها برای تغذیه زنبورهای بالغ، 
افزایش جمعیت کلنی، شان سازی و حفاظت از کلنی استفاده می کند. زنبورها این مواد را از گیاهان جمع آوری 
تولید  برای  اولیه  مواد  عنوان  به  که  می کنند  فرآوری  کندو  در  را  آنها  خود  غدد  و  اندام ها  کمک  با  و  کرده 
محصوالت زنبور عسل استفاده می شوند. عسل، موم، ژله رویال، زهر، بره موم و گرده از جمله تولیدات زنبور عسل 

می باشند که بخشی از درآمد زنبوردار با برداشت و فروش آنها به دست می آید.

تولیدات زنبور عسل
پودمان 5



170

   زنبور عسل دارای چه تولیداتی می باشد؟
   برای برداشت تولیدات زنبور عسل به چه تجهیزاتی نیاز است؟

   روش هاي استحصال گرده، موم، ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل کدام اند؟
   برای حفظ و نگهداري تولیدات زنبور عسل چه شرایطی را باید رعایت نمود؟

زنبور عسل دو نوع محصول تولید می کند، دسته اول محصوالتی هستند که زنبور عسل برای جستجوی آنها 
به خارج از کندو پرواز کرده و پس از شناسایی و جمع آوری با خود به کندو می آورد که محصوالت خارج از 
کندو نامیده می شوند و شامل عسل، عسلک، بره موم و گرده گل است. دسته دوم آنهایی هستند که توسط غدد 
داخلی بدن زنبور عسل تولید و درکندو استفاده می شوند. موم، زهر و ژله رویال از این دسته اند. هدف از این 
بخش شناخت تولیدات زنبور عسل، بررسی وضعیت کلنی از نظر قابلیت برداشت عسل، گرده، موم، ژله رویال، 
بره موم و زهر، آماده کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای برداشت هر کدام، برداشت تولیدات زنبور عسل 

و در نهایت حفظ و نگهداري این محصوالت می باشد.

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برداشت تولیدات کلنی زنبور عسل را در طی یک 
دوره پرورش انجام دهند.

     آیا تا به حال پی برده اید

      استاندارد عملکرد

واحد يادگيري 7

برداشت توليدات زنبور عسل 
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چه محصوالتی را می توان از کلنی های زنبورعسل به دست آورد؟

هر چند که مهم ترین نتیجه پرورش زنبورعسل، گرده افشانی و اصالح نباتات، افزایش محصوالت باغی و زراعی 
از پرورش زنبور عسل برداشت تولیدات آن می باشد. یک کلنی  از اهداف بشر  اما یکی  و بقای مراتع است 
زنبورعسل محصوالت مختلفی از قبیل عسل، گرده، ژله رویال، موم، بره موم و زهر تولید می کند. در زیر در 

مورد هر یک از این تولیدات توضیح داده می شود.

عسل مایعی طبیعی، غلیظ و شیرین است که زنبور عسل پس از جمع آوری شهد گل ها، آن را به عسل تبدیل 
نموده و در سلول های شان ها ذخیره می کند. رنگ عسل به ترکیب شهد گل ها بستگی دارد و از رنگ شفاف 
)نظیر آب( تا سیاه، متغیر است. البته عالوه بر نوع منطقه و گیاهان شهدخیز، زمان تولید و شرایط نگهداری 

نیز بر رنگ عسل مؤثر است.

 دسته بندی عسل بر اساس منشأ 
 

1  عسل تک گل

عسل آویشن    عسل گون         عسل کنار   

     

                                             

بحث کالسی

     عسل
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2  عسل چند گیاه     

 عسل چندگیاه بهاره   عسل چهل گیاه

 عسل مایععسل شان

   دسته بندی  عسل بر اساس روش توليد
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عسل حاوی قطعه شانعسل کرمی یا شکرک زده  

نوع عسل منطقه خود را بر اساس منشأ و روش تولید بررسی کنید؟

ــا پوشــش گیاهــی زیــاد از گل هــای خــاص قــرار می دهیــد، زنبورهــا  وقتــی کــه کندوهــا را در مزرعــه ب
ــاه  ــد عســل تــک گی ــه تولی ــرد کــه منجــر ب ــد ک ــاه را بیشــتر جمــع آوری خواهن ــز شــهد همــان گی نی
ــه گرده هــای  ــرژی نســبت ب ــه آل ــع هــر گون ــرای رف ــری ب می شــود. مصــرف چنیــن عســلی شــیوه مؤث

ــت. همان گل اس

ــه می شــود امــا عســل غیــر طبیعــی ممکــن  ــه دان ــا کریســتالی و دان ــد ی عســل طبیعــی شــکرک می زن
ــد. برخــی از عســل های طبیعــی در مــدت چنــد هفتــه  و برخــی دیگــر طــي چنــد  اســت شــکرک نزن
ســال شــکرک می زننــد. بــه هــر حــال عســل شــکرک زده را می توانیــد بــا قــرار دادن شیشــه یــا ظــرف 

آن در داخــل آب گــرم بــه صــورت مایــع درآوریــد. 

عسل شکرک زده یا رس بسته

تحقیق کنید

بیشتربدانید

توجه
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یــک زنبــور کارگــر بــرای تهیــة یــک گــرم عســل بایــد روی ۶۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ گل بنشــیند و بــرای تولیــد یــک 
کیلوگــرم عســل، معــادل هفــت بــار دور کــرة زمیــن پــرواز می کنــد.  

ــور  ــیح، زنب ــالد مس ــل از می ــم،  قب ــان قدی مصری
عســل را پــرورش می دادنــد و از مــوم آن بــرای 
ســاختن قالــب، نوشــتن یــا مومیایــی کــردن اجســاد 

ــد. ــتفاده می کردن ــراد اس اف

گونه زنبورعسل معمولی

گونة زنبورعسل معمولی ).Apis Mellifera L( بیشترین و مرغو  ب ترین موم را تولید می کند. 

  

ترشح موم توسط زنبور عسل کارگر

توجه

بیشتربدانید

  موم زنبور عسل
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زنبور کارگر موم را به وسیله غدد مومی واقع در زیر شکم که سه جفت آن فعال بوده، ترشح می کند. موم در 
ابتدای ترشح از غدد مومی به صورت مایع بوده و در مجاورت هوا سخت شده و به شکل فلس یا پولک در 
می آید. زنبور کارگر موم برای ساختن شان جهت تخم ریزی ملکه، ذخیرة عسل و دانه های گرده گل ها در شان 

استفاده می کند. زنبورهای کارگر در سن 13 تا 18 روزگی قادر به ترشح موم هستند. 

زنبور کارگر در حال ترشح موم و ساختن سلول شان    قالب موم زنبور عسل

 
زنبورعســل بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم مــوم حــدود 1۲ کیلوگــرم عســل مصــرف می کنــد. هــر کلنــی 

در ســال حــدود ۵۰۰-3۵۰ گــرم مــوم تولیــد می کنــد.

منابع تأمین موم زنبور عسل
برای تهیه و تأمین موم مورد نیاز برای پرورش زنبور عسل از روش های زیر استفاده می شود:

1  استفاده از درپوش های مومی سطح شان های عسل پس از استخراج: تقریباً به ازای هر تن عسل 

استخراج شده حدود 1۰ کیلوگرم موم خالص از درپوش های مومی حجره های حاوی عسل قابل استحصال 
است. 

2 استفاده از شان های کهنه، شکسته و قدیمی: شان ها پس از سه سال پرورش نوزادان در آنها دیگر 

قابل استفاده نیستند. در این گونه شان ها اغلب ناخالصی های زیادی از قبیل پوسته های الروها، شفیره ها و 
باقی مانده پیله ها وجود داشته، رنگ آنها کاماًل تیره و سیاه شده و اندازه سلول های شان نیز کوچک تر از حد 
معمول می شود؛ لذا این گونه شان ها را ذوب نموده و ناخالصی های موجود در آنها را جدا کرده و پس از انجام 

عملیات ذوب، تصفیه و سفید کردن، موم نسبتاً خالص تهیه می شود.
3 موم های حاصل از هرزبافی زنبور عسل: زنبورها ممکن است روی قسمت های مختلف کندو )به خصوص 

زیر درب کندو( موم بافی کنند. زنبورداران با جمع آوری خرده های موم حاصل از هرزه بافی، ذوب کردن، تصفیه 
و خالص سازی آن می  توانند برای تهیه موم آج دار استفاده کنند.

توجه
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شان های کهنهموم هرزبافیدرپوش های مومی عسل

در زمان چرای گل ها توسط زنبور کارگر، دانه های گرده گل به موهای سطح بدن آن چسبیده و زنبور کارگر 
با جمع آوری و انتقال آن به سبد گرده، گرده را به صورت دانه به هم فشرده به کندو حمل می کند.

 استفاده از دانه گرده چه نقشی در زندگی زنبورعسل دارد؟ 

زنبوران کارگر در داخل کندو، گرده های جمع آوری شده را در داخل سلول های شان ذخیره می کنند. معموالً 
مقداری عسل و بزاق خود را نیز در زمان ذخیره سازی به گرده افزوده که خصوصیات و ترکیب آن با گرده اولیه 
متفاوت شده و به آن نان زنبور گفته می شود. نان زنبور دارای ارزش غذایی بیشتری برای زنبور عسل است.

                  

   نان زنبورجمع آوری گرده توسط زنبور عسل

  گرده گل 

بحث کالسي
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 ارزش غذایی گرده گل جمع آوری شده توسط زنبور عسل را بررسی کنید.

ژله رویال یا ژله شاهانه یک ماده  غلیظی است که توسط غدد زیر حلقی زنبورهای کارگر پرستار در سنین 
1۲-3 روزگی ترشح می شود و به عنوان غذای اصلی ملکه در تمام دوران زندگی و نوزادان زنبورهای کارگر و 

نر در مراحل اولیه رشد آنها استفاده می شود.

ژله رویال در داخل سلول ملکه

موارد استفاده از ژله رویال را بیان کنید.

تولید زهر بالفاصله پس از تولد زنبورکارگر آغاز می شود و به تدریج با افزایش سن زنبور مقدار آن بیشتر 
می شود. وقتی زنبور کارگر به سن حدود 16 تا 19 روزگی رسید، کیسه زهر آن کاماًل پر شده و ترشح زهر 
متوقف می شود. زنبور کارگر در این سن وظیفه محافظت از کلنی را بر عهده دارد و دارای حداکثر تولید زهر 
است. کیسه زهر زنبورهای کارگر در بهار و تابستان حدود 16 تا ۲۰ روز پس از تولد آنها پر می شود ولی برای 
زنبورهای کارگر پاییزه این عمل 4 تا ۵ روز دیرتر انجام می شود. زنبورهای کارگر در زمستان نیز قادر به تولید 

و ذخیره زهر می باشند.

تحقیق کنید

    ژله رويال

تحقیق کنید

   زهر زنبور عسل
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مقدار زهر تولید شده توسط یک زنبور کارگر حدود 
به  مقدار  این  که  می باشد  میکروگرم   1۵۰ تا   1۰۰
عواملی چون سن، نژاد، فصل و میزان مصرف گرده 
بستگی دارد. در صورتی که گرده گل از جیره غذایی 
زنبور حذف گردد، تولید زهر نیز متوقف خواهد شد. 
حدود یک میلیون عمل نیش زدن الزم است تا یک 

گرم زهر خشک به دست آید.

زهر زنبور عسل

مهم ترین موارد استفاده از زهر زنبور عسل را بیان کنید.

بره موم یا صمغ که گاهی به آن چسب زنبور نیز گفته می شود ماده خمیری و چسبناک است که معموالً توسط 
زنبورهای کارگر دارای بیش از سه هفته سن در ساعات اولیه صبح جمع آوری و زنبورهای جوان  تولید کنندۀ 
موم )18-13 روزگی( داخل کلنی با ترکیب آنها با موم و مواد مترشحه خود، بره موم تولید می کنند. این ماده 
ممکن است از جوانه )نظیر درختان تبریزی( و یا از پوست درختان )مانند درختان کاج و سایر سوزنی برگان( 
از این ماده برای کوچک کردن دریچه پرواز، چسباندن محل اتصال قاب های  ترشح شود. زنبورهای عسل 
داخل کندو به یکدیگر، مسدود کردن منافذ باز اطراف کندو، ضدعفونی و جال دادن سطح داخلی سلول های 

شان و کندو و مومیایی کردن موجود خارجی )آفات و دشمنان( نسبتاً بزرگ استفاده می کنند.

حمل صمغ درختان برای تولید بره موم

بیشتربدانید

تحقیق کنید

   بره موم
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بره موم

 میانگین تولید بره موم از هر کلنی، متغیر و نسبت به عوامل محیطی، نژاد زنبور و روش جمع آوری حدود 
3۰۰-۵ گرم است.

موارد استفاده از بره موم را بررسی کنید. 

زمان برداشت عسل
به طور کلی هر منطقه از نظر جریان شهد طبیعی در طول سال دارای دوره های مشخصي است که زمان 
وقوع و طول هر دوره و نوع گیاهان شهدزا برای هر منطقه معین و ثابت است. بنابراین زنبوردار با شناخت دقیق 

از پوشش گیاهي مناطق مورد نظر و زمان گل دهي مي تواند محصول بیشتری را برداشت کند.

برداشت عسل از کندو
زمان برداشت عسل به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، نوع گیاهان شهدزا و میزان فراوانی آنها، طول 
دورة شهددهی، میزان جریان شهد در طبیعت، میزان ذخیرة عسل در کندوها و کلنی های زنبورعسل مستقر 
در آن منطقه بستگی دارد. در مناطقی که رطوبت هوا باالست زنبورها زمان و انرژی بیشتري را برای کاهش 
رطوبت شهد و تبدیل آن به عسل سپري می کنند. زمانی که شهد به عسل تبدیل شود معموالً زنبورها سطح 

 زمان برداشت عسل و ساير فرآورده های زنبور عسل

تحقیق کنید
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سلول های حاوی عسل را با الیه نازکی از موم می پوشانند، این گونه عسل را به اصطالح عسل رسیده و قابل 
برداشت می نامند؛ لذا زمان مناسب برداشت محصول هنگامي است که شان های ذخیره عسل رسیده باشند.

از دیگر نکات در برداشت عسل، تشخیص عسل رسیده از عسل نارس است. تشخیص عسل رسیده تنها با 
سرپوش گذاری سلول های عسل مشخص نمی شود. گاهی زنبوران کارگر در اواخر فصل تولید، بخش زیادی از 
سلول های شان عسل را بدون سرپوش رها می کنند. معموالً در چنین مواقعي اگر یک سوم شان عسل داراي 

سرپوش باشد، می توان عسل آن را برداشت نمود.
 برای اطمینان از رسیده بودن عسل سلول های بدون سرپوش شان را به صورت افقی نگه دارید و به آن ضربه 

بزنید، در صورت خام بودن عسل از سلول ها به بیرون پرتاب مي شود.

شان حاوی عسل رسیده

برداشت عسل به صورت نارس چه پیامدهایي را به دنبال دارد؟

در صورت افزایش طول دورة شهد در منطقه و با توجه به میزان ذخیرة عسل ممکن است الزم شود هر 1۰ تا 
1۵ روز یک بار ذخیرة عسل کلني را برداشت کرد و شان های خالی را به کندو برگرداند. ولی اگر طول دوره 
شهددهی کوتاه باشد می توان عسل را چند روز قبل از پایان یافتن جریان شهد، هنگامی که زنبورها سرگرم 

آوردن شهد هستند، برداشت نمود تا از غارت ذخیرة کلني ها جلوگیری شود.
بهترین زمان در طول روز براي برداشت عسل اوایل صبح است زیرا اگر جریان شهد برقرار باشد در طي روز 
ممکن است زنبورها مقداری شهد )عسل نارس( ذخیره نمایند که در صورت برداشت، کیفیت عسل کاهش 
مي یابد. از طرف دیگر در صورت وجود شان های عسل رسیده در کندو، در هر زمان از روز می توان اقدام به 

برداشت نمود.
زمان گرده گیری بستگی به میزان گرده و جریان اصلی شهد در منطقه دارد. بعضی از زنبورداران قبل و بعد 

تحقیق کنید
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از شروع جریان اصلی شهد، گرده گیری می کنند. بعضی دیگر در طول فصل رویش گل ها چندین بار عمل 
گرده گیری را انجام مي دهند. ممکن است برخي از زنبورداران به طور مداوم از چند کندوی خود گرده گیری 

کرده و در آخر فصل این کندوها را با کندوهای دیگر ادغام کنند.

نصب تله گرده گیر

باید توجه داشت که نصب تله گرده گیر روی کندوها باید زماني صورت گیرد که گیاهان گرده زا در منطقه پرواز 
کندوها فراوان باشد و هر کلنی بتواند حداقل روزانه 1۰۰ گرم گرده جمع آوری نماید. استفاده از گرده گیر در 

دوره اصلی تولید عسل مجاز نبوده و توصیه نمی شود.

از هر شان حداکثر 3 سال می توان در کندو استفاده کرد. بعد از این مدت شان ها به دلیل سیاه و سوراخ 
شدن و تغییر ابعاد حجره ها و وجود بیماری دیگر قابل استفاده نمی باشند؛ بنابراین هر سال حدود 33 درصد 
از شان های موجود در همه کندوهای زنبورستان باید تعویض، ذوب و تصفیه گشته و در بهار به وسیله صفحه 

موم آج دار جانشین شوند.

 زمان استخراج و ذوب موم
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شان تبره

 با شکوفایي گل ها در اوایل فروردین و افزایش جمعیت کندو، زنبوردار می تواند اقدام به برداشت ژله رویال نماید.
البته با توجه به این که ایران دارای مناطق آب و هوایی متنوعی است؛ لذا با توجه به شرایط آب و هوایی 
منطقه، می تواند فصل ژله گیری متفاوت باشد. اما به طور کلی می توان گفت هر زمان که گرده گل در طبیعت 

وجود داشته باشد، تولید ژله رویال هم امکان پذیر است.
 

بهترین زمان برای زهرگیری فصل بهار هنگام فراوانی گرده و شهد در طبیعت است. 

بر اساس ویژگي رفتاري زنبور عسل که شکاف هاي باریک داخل کندو، فاصلة بین قاب ها و یا عوامل مزاحم 
داخلي را با این ماده مي پوشاند در هر زمان مي توان مقداري بره موم در کندو جمع آوري کرد اما اگر هدف 
تولید بره موم به صورت تجاري باشد مي توان با استفاده از روش هایي که در ادامه شرح داده خواهد شد، طي 
چند مرحله در سال بره موم برداشت کرد. در شرایط عادي زنبورها با سرد شدن هوا و به خصوص در فصل 

پاییز بره موم بیشتری جمع آوری می کنند.

   زمان برداشت ژله رويال

   زمان برداشت زهر زنبور عسل

   زمان برداشت  بره موم
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 تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار              

۲ اطالعات هواشناسی منطقه   
3 تقویم زنبورداري   
4 کلني زنبور عسل   

۵ وسایل نگارش   

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید.

۲ اطالعات هواشناسي منطقه را از نظر شرایط آب و هوایي بررسي کنید.

3 با استفاده از تقویم زنبورداري پوشش گیاهي منطقه را از نظر جریان شهد و گرده بررسي کنید.

4 با استفاده از اطالعات به دست آمده از بند ۲ و 3، روز مناسب براي برداشت عسل و نصب تله گرده گیر 

را تعیین کنید.  
۵ نتایج بررسي خود را با ذکر دالیل در کالس درس گزارش دهید.

 
مراحل کار ردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
نتایج ممکن

 استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

تعیین زمان 1
برداشت عسل و 
جمع آوري گرده

تجهیزات بازدید کلني، 
اطالعات هواشناسی 

منطقه، 

کلني زنبور عسل، تقویم 
زنبورداري، زنبورستان، 

وسایل نگارش

برداشت عسل و جمع آوري ـ شایستگی کامل
گرده در زمان مناسب

3

جمع آوري ـ شایسته و  عسل  برداشت 
گرده در زمان نسبتاً مناسب

۲

برداشت عسل و جمع آوري ـ نیازمند آموزش
گرده در زمان نامناسب

1

فعالیت 
کارگاهی

  آزمون ارزيابی عملکرد
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با توجه به مطالب بیان شده در پودمان ۲ جدول زیر را کامل کنید.

 

روش کاروسایل برداشت و استخراجتولیدات زنبور عسل

عسل

گرده

ژله رویال

بره موم

زهر

موم

بحث کالسي
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مشاهده کندوها از نظر میزان فعالیت زنبورها مانند حمل گرده و شهد به کلنی و میزان تلفات زنبورها در 
حال  این  با  باشد.  زنبورستان  کلنی های  وضعیت  در  تغییر  تشخیص  راه های  از  یکی  می تواند  کندو  جلوی 
مشاهده خارجی کلنی به تنهایی نمی تواند جایگزین بازدید و بازرسی داخلی آن شود؛ لذا قبل از برداشت 
محصول، از طریق بازدید بیرونی و داخلی کلنی می توان به سالمت آن و مقدار تقریبی عسل، گرده، موم و 

بره موم موجود در هر کلنی پی برد و با توجه به آن برای برداشت محصول تصمیم گیری کرد.

بازدید داخلی از کلنیبررسی فعالیت زنبورها از طریق مشاهده رفت و آمد آنها

یکی از نکات مهمی که در جریان تولید عسل می تواند از کاهش کیفیت عسل جلوگیری کند، جدا نمودن 
منطقه پرورش نوزادان از محل ذخیره سازی عسل است زیرا در هنگام اکستراکتور کردن شان ها، نوزادان از 
داخل سلول ها خارج و با عسل مخلوط شده و کیفیت آن را کاهش خواهند داد. برای این منظور می توان از 

شبکه مانع ملکه استفاده کرد.

بـرای ذخیره سـازی عسـل در طبقـات می تـوان شـان های کم عمـق )نیـم قـاب( و نیم طبـق را جایگزیـن 
شـان های معمولـی و طبـق اسـتاندارد نمود. اسـتفاده از نیم طبق کار انتقال شـان های عسـل و اسـتخراج آن 

را تسـهیل نمـوده و ملکـه نیـز بـرای تخم گذاری بـه طبقـات فوقانی نخواهـد رفت.

در یـک زنبورسـتان بـا پوشـش گیاهـی خوب کـه فعالیـت شـهدآوری زنبورها نیز بـاال می باشـد معموالً در 
مـدت حـدود یـک هفتـه یـک طبـق دارای شـان از عسـل پـر خواهد شـد.

بیشتر بدانید

  بررسی کلنی ها قبل از برداشت محصول

  آماده کردن کلنی ها برای برداشت عسل و جمع آوری گرده

توجه
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در صورت پر بودن شان ها از عسل، ممکن 
شان  دارای  دیگری  طبقه  شود  الزم  است 
مازاد  عسل  یا  و  شود  اضافه  آن  به  خالی 
آن را برداشت کرد و شان های خالی شده 
را دوباره به طبق انتقال داد. اگر طبقات و 
شان های خالی به اندازه کافی وجود داشته 
تا پایان  باشد می توان برداشت محصول را 

دوره جریان شهد به تأخیر انداخت.

افزودن طبق به کندو

 سؤالی که در اینجا مطرح است از هر کلنی چه مقدار محصول می توان برداشت کرد؟
پاسخ سؤال ساده است، در اصل فقط آن مقدار عسل و گرده ای که مازاد بر نیاز کلنی است، می توان برداشت 
نمود. برای تعیین نیاز کلنی باید به وضعیت جریان شهد و گرده در منطقه، مدت زمان باقی مانده تا زمستان، 

مقدار مصرف عسل و گرده کلنی تا زمستان توجه داشت.

الزم به ذکر است که در تمام مراحل برداشت محصول باید توجه کافی به میزان عسل مورد نیاز کلنی ها 
شود. برای مناطق معتدل در طول فصل بهار و تابستان نباید ذخیره عسل کندو از ۲ تا 4 شان )بسته به 
جمعیت کلنی( کمتر شود و در فصل پاییز و زمستان که کلنی ها برای زمستان گذرانی آماده می شوند میزان 

ذخیره عسل هر کندو نباید کمتر از 1۰ کیلوگرم )بسته به جمعیت کلنی( باشد.
همچنین یک کلني با جمعیت متوسط )حدود 3۰ تا 4۰ هزار زنبور عسل( در فصل فعالیت، ساالنه حدود 
3۰ لیتر آب، 3۰ کیلوگرم گرده گل و 6۰ کیلوگرم عسل برای مصرف داخلی خود احتیاج دارد. بنابراین 
اگر میزان برداشت عسل از یک کلني در پایان سال ۲۰ کیلوگرم باشد، در حقیقت زنبورها 8۰ کیلوگرم 
عسل جمع آوري کردند که 6۰ کیلوگرم آن را مصرف و ۲۰ کیلوگرم باقی مانده را زنبوردار به عنوان محصول 

برداشت کرده است. یک جمعیت قوی ممکن است تا ۵۰ کیلوگرم گردة گل به کندو حمل کند.

 

بیشتر بدانید



توليد    ات زنبور عسل 

187

 انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل  و جمع آوري گرده

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار          

۲ کلني زنبور عسل  
3 شناسنامه و کارت عملکرد کلني ها  

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ شناسنامه و کارت عملکرد کلني هاي زنبور عسل را بازبیني کنید.

3 با استفاده از شناسنامه اطالعات مربوط به میزان جمعیت زنبورهای جوان، کارگر، الرو و شفیره هر کلني 

را استخراج کنید.
4 تعداد شان حاوی عسل رسیده و قابل برداشت برای هر کلنی را مشخص کنید.

۵ تعداد شان حاوی ذخیرة گرده برای هر کلنی را تعیین کنید.

6 با توجه به اطالعات حاصل از بند 3، 4 و ۵ کلني هاي مناسب براي برداشت عسل را انتخاب کنید.

7 به زنبورستان بروید و میزان فعالیت کلني ها را از نظر حمل گرده به داخل کندو بررسي کنید. 

8 با توجه به اطالعات حاصل از بند 3، 4، ۵ و 7 کلني هاي مناسب براي نصب تلة گرده گیر را انتخاب کنید.

9 نتایج بررسي خود را با ذکر دالیل در کالس درس گزارش دهید.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

۲

انتخاب کلني زنبور 
عسل براي برداشت 
عسل و جمع آوري 

گرده

تجهیزات بازدید کلني، 
ماژیک، کلني زنبور 

عسل، زنبورستان

بررسي دقیق کلني از نظر ـ شایستگی کامل
ذخیرة عسل و گرده

3

بررسي نسبتاً دقیق کلني ـ شایسته
از نظر ذخیرة عسل و گرده

۲

بررسي تقریبی کلني از ـ نیازمند آموزش
نظر ذخیرة عسل و گرده

1

فعالیت 
کارگاهی

  آزمون ارزيابی عملکرد
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روش های مختلفی برای جدا کردن زنبورها از شان ها و برداشت عسل وجود دارد که عبارتند از:
1  تکان دادن و برس زدن

و گاهی  دارد  زیادی  انرژی  و  وقت  به  نیاز  و  بوده  برداشت  اولیه  از روش های  برداشت محصول  این روش   
موجب تحریک رفتار غارت گری زنبورها می شود. در این روش ابتدا درب کندو را بردارید، پس از دود دادن از 
سطح فوقانی، شان های حاوی عسل را یک به یک برداشته و زنبورهای آن را تکان دهید و با استفاده از برس 
مخصوص سطح شان را عاری از زنبور کنید. سپس شان های عسل را به داخل کندو یا طبق خالی منتقل کنید. 

تکان دادن شان ها ممکن است روی کندو و یا در مقابل دریچه پرواز کندو صورت گیرد.

شان مناسب برای برداشت عسلتکان دادن و برس زدن شان عسل

2  دریچه یک طرفه                      

این دریچه صرفاً اجازه عبور از یک طرف طبق را به زنبورها می دهد و معموالً برای جدا کردن زنبورها از روی 
شان های حاوی عسل واقع در طبقات به کار می رود. استفاده از دریچه یک طرفه برای مناطقی قابل توصیه 
است که درجه حرارت هوا خیلی زیاد نباشد، زیرا گرمای هوا ممکن است موجب ذوب شدن شان های عسل 

شود.

 روش های برداشت شان عسل از کندو
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3  مواد شیمیایی دورکننده 

در سال های اخیر از این مواد برای جدا کردن زنبورها از شان های عسل و برداشت محصول استفاده می شود. 
برای مصرف این مواد معموالً از قاب چوبی مخصوصی به نام تخته اسید که ابعاد آن به اندازه سطح فوقانی 
کندو و ضخامت آن حدود ۲/۵ سانتی متر است، استفاده می شود. سطح این قاب به وسیله شبکه توری با منافذ 
ریز حاوی چند الیه پارچه صافی یا کتانی پوشانده می شود. در زمان برداشت عسل، مواد شیمیایی دور کننده 
)مانند اسید کربولیک ۵۰ درصد و بنزالدهید( را در سطح پارچه قاب اسید اسپری کرده که باعث پایین رفتن 

و دور شدن زنبورها از روی شان های عسل خواهد شد.

 پــس از مصــرف مــواد شــیمیایی دور کننــده الزم اســت طبقــات و شــان های عســل هــوا داده شــوند تــا از 
آلــوده شــدن شــان ها و عســل بــه ایــن ترکیبــات جلوگیــری شــود.

4 استفاده از جریان هوا

در این روش از جریان هوا با حجم زیاد و فشار کم برای جدا و دور کردن زنبورها از شان های عسل به کار 
می رود. بدین منظور از ماشین های مولد باد که عمل معکوس جارو برقی را انجام می دهند، استفاده می شود. 

این روش به دلیل سر و صدای زیاد ممکن است موجب ناراحتی زنبوردار شود.

استفاده از جریان هوا برای برداشت شان های عسل

بهداشت و 
سالمت
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 برداشت شان عسل از کندو

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار           

۲ کلني زنبور عسل   

3 تجهیزات بازدید از کلني   

4 برس نرم            

۵ کندو یا طبق خالي داراي درب  

مراحل انجام کار
1 در تاریخ تعیین شده براي برداشت عسل به زنبورستان مراجعه کنید.

۲ لباس کار بپوشید.

3 کندوها را از طریق دریچة پرواز دود بدهید.

4 درب کندو را باز کنید.

۵ با دودي از قسمت باال روی طبقات حاوي شان عسل به منظور هدایت زنبورها به بخش پایین کندو، دود 

بدهید.
6 شان عسل رسیده را از کندو خارج کنید.

7 با استفاده از روش تکاندن و برس زدن زنبورها را از شان هاي عسل جدا کنید. 

8 شان هاي عسل را به کندو یا طبق خالي منتقل کرده و درب آن را ببندید.

 

غارت گری در زنبورستان

فعالیت 
کارگاهی
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در جریــان برداشــت عســل در صــورت مشــاهدة رفتــار غارت گــری عملیــات برداشــت عســل را متوقــف 
ــرای زنبورهــا نیــز خطــر  ــار اســت بلکــه ب ــرای فــرد زنبــوردار زیان ب ــه تنهــا ب ــرا ایــن رفتــار ن کنیــد؛ زی

ــال دارد. ــه دنب ــار را ب ــدی و مرگ ب ج

در زمــان برداشــت عســل کنــدو یــا طبــق خالــي مــورد اســتفاده بایــد فاقــد هــر گونــه شکســتگي، شــکاف 
و منافــذ باشــد زیــرا زنبــور عســل بالفاصلــه محــل ذخیره ســازي شــان هاي عســل را شناســایي کــرده و 

بــراي غــارت آن هجــوم مــي آورد.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

برداشت شان عسل 3
از کندو

لباس کار، کلني زنبور 
عسل،  تجهیزات بازدید 

از کلني، برس نرم، 
کندو یا طبق خالي 

داراي درب  

برداشت کامل شان های ـ شایستگی کامل
عسل از کندو

3

برداشت نسبی شان های ـ شایسته
عسل از کندو

۲

عدوم برداشت شان های ـ نیازمند آموزش
عسل از کندو

1

پس از برداشت شان عسل در زنبورستان، کندو و طبق هاي حاوي شان های عسل به محل برداشت چادر یا  
اتاق اکستراکتور منتقل می شوند. در اینجا شان های عسل با استفاده از چنگال عسل درپوش برداری شده و 
عسل موجود در آنها به وسیله دستگاه اکستراکتور که با استفاده از نیروی گریز از مرکز کار می کند از شان 

خارج می گردد.

در پوش برداری شان های عسل
عسل رسیده در سلول های شان معموالً به وسیله یک الیه نازک مومی توسط زنبورها پوشانده می شود. برای 
استخراج عسل از این گونه شان ها الزم است درپوش سلول های شان برداشته شود )پولک برداری شان عسل(. 
برای این کار از چنگال و کاردهای مخصوص استفاده می شود. به وسیله آب داغ، بخار و یا الکتریسیته کاردها را 
حرارت می دهند به طوری که به راحتی بتوانند سطح شان و یا درپوش سلول ها را بریده و عسل را روباز نمایند. 

وسایل درپوش برداری عسل از وسایل بسیار ساده تا ماشین های پیشرفته خودکار متغیر است.

   استخراج عسل

ایمنی

توجه

  آزمون ارزيابی عملکرد
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درپوش برداری با چنگال عسلدرپوش برداری با کارد دستیدرپوش برداری با کارد برقی

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شان عسل، کاردهای دستی را باید کاماًل تمیز و تیز نگهداری نمود و 
هنگام بریدن شان تحت حرارت الزم قرار داد.

برای درپوش برداری ابتدا مخزن مناسبی را براي ریختن درپوش های شان قرار مي دهند. سپس شان عسل 
را روی پایه اي به نام خرک از قسمت پهلو قرار داده به طوری که نسبت به شخص عمل کننده زاویه حدود 
3۰ درجه را تشکیل دهد. سپس به وسیله کارد داغ یا چنگال عسل، پولک تراشی می کنند. عمق بریدن موم 
نباید از سطح زه وار فوقانی قاب پایین تر رود. بریدن موم ممکن است با یک حرکت از پایین تا باالی شان یا 
بالعکس انجام شود و یا ممکن است در چند مرحله صورت پذیرد. به هر حال این عمل بسته به مهارت شخص 
و امکانات موجود دارد. پس از این که یک طرف شان عسل درپوش برداری شد، طرف دیگر آن نیز به همان 

ترتیب درپوش برداری مي شود. 

   خرک مخصوص عسل گیری  انجام عمل پولک تراشي شان هاي عسل
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خارج کردن عسل از شان ها با استفاده از دستگاه اکستراکتور انجام می شود این دستگاه دارای مخزن استوانه ای 
از جنس گالوانیزه یا استیل است که در داخل آن زنبیل مخصوصی به اشکال مختلف حول محور عمودی 
می چرخد. شان های عسل پس از درپوش برداری در مجاورت دیواره های زنبیل اکستراکتور قرار گرفته و آن را 
به چرخش در می آورند. عسل توسط نیروی گریز از مرکز از داخل سلول های شان به خارج پرتاب شده و به 
دیواره اکستراکتور پاشیده و به تدریج در ته مخزن اکستراکتور جمع می شود. پس از تخلیه یک طرف شان 
از عسل، الزم است طرف دیگر شان نیز تخلیه شود. بدین منظور در بعضی از انواع اکستراکتورها می توان با 
چرخاندن دسته ای، شان های داخل آن را وارونه کرد و عسل آن را استخراج نمود ولی در بعضی دیگر باید 
شان ها را به وسیله دست برگرداند. البته در اکستراکتورهای شعاعی نیازی به این کار نیست چون هر دو طرف 

شان همزمان تخلیه می شود.

دستگاه اکستراکتور شعاعی و تماسی

در جریان استخراج عسل به وسیله اکستراکتور باید به نکات زیر توجه شود:
1 به هنگام قرار دادن شان ها در دستگاه سعي شود که شان هاي هم وزن را روبروي هم قرار داده تا از حرکت 

غیرضروری دستگاه جلوگیری شود.
2 در ابتدای کار با سرعت کم چرخش را شروع کرده و به تدریج بر سرعت آن افزود.

3 استخراج عسل یک طرف شان یک مرتبه انجام نمی شود بلکه در مرحله اول باید مقداری از عسل یک طرف 

شان را استخراج و سپس عسل آن طرف دیگر را تخلیه کرد و در نهایت عمل تخلیة عسل طرف اول شان را 
به پایان رساند.

4 برای متوقف کردن دستگاه اکستراکتور باید به تدریج عمل کرد.

5 در زمان کار با اکستراکتور درب آن را بسته و از قرار دادن اشیاء و لوازم روی آن پرهیز شود.

درپوش های مومی عسل پس از جدا شدن از سطح شان های حاوی مقدار قابل توجهی عسل بوده که باید از 
موم تفکیک و تصفیه شود. برای این منظور روش های مختلفی وجود دارد که بستگی به مقدار درپوش های 

عسل موجود در ظرف دارد.

   استخراج عسل با اکستراکتور
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یکی از ساده ترین روش ها ریختن درپوش های مومی درون یک مخزن صافی است به نحوی که به تدریج عسل 
از طریق شبکة صافی به داخل مخزن ریخته و پس از مدتی عسل از موم جدا می شود. موم باقیمانده روی 

شبکه صافی را می توان به روش های مختلفی ذوب و تصفیه نمود.

در زمان برداشت شان هاي عسل در مزرعه و نیز استخراج آن در کارگاه نکات بهداشتي رعایت شود تا عسل 
به مواد زاید، ترکیبات شیمیایي و سایر ناخالصي ها آلوده نشود.

تصفیه عسل
سایر  و  هوا  حباب های  گرده،  دانه های  شفیره ها،  و  الروها  پوسته های  موم،  ذرات  عسل،  استخراج  از  پس 
یابد.   افزایش  را  از آن جدا گردد و خلوص و کیفیت عسل  باید  ناخالصی ها در داخل عسل وجود دارد که 
بهترین زمان برای صاف کردن عسل بالفاصله پس از استخراج از شان است؛ زیرا عسل هنوز مایع و گرم 

می باشد. 
روش تصفیة عسل بستگی به حجم عسل استخراج شده دارد. در صورتی که تولید کننده خود مایل به تصفیه 
و بسته بندی عسل باشد باید حداقل شرایط الزم برای بسته بندی عسل را در نظر بگیرد که مهم ترین آن صاف 
کردن و تصفیة آن است. ذرات موم و حباب های هوا و سایر ذرات خارجی موجود در عسل معموالً سبک تر از 
آن بوده و در صورتی که عسل برای مدتی )حدود چند روز( در داخل تانک یا مخزن ثابت و آرام بماند، این 
گونه ناخالصی ها به سطح عسل منتقل شده و قسمت های زیرین تا حدودی صاف و خالص می شوند و می توان 
از طریق شیر خروجی که در زیر تانک نصب شده است آن را در شیشه یا ظروف دیگر بسته بندی کرد؛ لذا 
برای تولید کننده ای که در مقیاس کوچک عمل می کند ساده ترین راه صاف کردن عسل و بسته بندی آن، 
همین روش است. ولی تولید کننده های بزرگ باید عسل را با استفاده از تانک های مخصوص مجهز به شبکه ها 

و پارچه های صافی، تصفیه کنند.

بهداشت و 
سالمت

استخراج عسل از درپوش های مومی
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تصفیه عسل
رطوبــت عســل یکــی از عوامــل مهــم تعییــن کننــده بــر کیفیــت آن اســت. زنبورعســل در جریــان تبدیــل 
ــر کاهــش  ــه حــدود ۲۰ درصــد و کمت ــه طــور تقریبــي از 6۰ ب ــت آن را ب ــزان رطوب ــه عســل می شــهد ب

ــر از 18 درصــد اســت. ــت مناســب و اســتاندارد عســل کمت می دهــد. رطوب

 در پوش برداری شان های عسل

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار      

۲ کارد درپوش برداری    
3 چنگال عسل   

4 سطل آب گرم   
۵ حوله  

6 خرک   
7 سینی     

8 شان هاي عسل  

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ یک سطل آب گرم و حوله برای تمیز کردن دست، کارد و چنگال عسل بردارید. 

3 در صورت غیر قابل شست وشو بودن کف کارگاه روزنامه، پارچه و مانند آن استفاده کنید.

4 به ترتیب شان های عسل را از طبقات بردارید.

۵ شان عسل را به آرامی و به طور عمودی روی خرک )با زاویه 3۰ درجه( قرار دهید. 

6 در زیر خرک یک سینی بزرگ قرار دهید.

7 شان را با استفاده از چنگال عسل پولک تراشی کنید.

8 شان را وارونه کرده و طرف دیگر را پولک برداری کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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 استخراج عسل با اکستراکتور 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار      
۲ اکستراکتور    

3 سطل     
4 ظرف بسته بندي  

۵ شان هاي عسل  

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ شان هاي پولک برداری شده را بردارید.

3 شان هاي هم وزن را روبروی هم در داخل اکستراکتور قرار دهید.

4 در ابتدای کار، چرخش اکستراکتور را با سرعت کم شروع کنید و به تدریج سرعت آن را افزایش دهید.

۵ پس از اینکه یک سوم عسل شان ها تخلیه شد، اکستراکتور را به آرامي متوقف کنید.

6 شان هاي عسل را وارونه کرده و با در نظر گرفتن تعادل وزني در داخل اکستراکتور قرار دهید.

7 با چرخش اکستراکتور، عسل طرف دوم شان ها را استخراج کنید.

8 دوباره شان ها را به سمت اول برگردانده و عمل استخراج عسل را انجام دهید.

9 وقتی سطح عسل در مخزن اکستراکتور به زیرشان رسید به سختی می توانید آن را بچرخانید؛ بنابراین 

شیر تخلیه اکستراکتور را باز کنید تا  عسل، درون سطل بریزد. 
1۰ عسل ها را درون بطری های مخصوص بسته بندي کنید و در محل مناسب نگهداری نمایید.

11 در پایان وسایل کار را تمیز کرده و در محل خود قرار دهید.

ــد، در غیــر  ــن درپــوش ظــروف حــاوي عســل را محکــم ببندی ــت را جــذب می کنــد؛ بنابرای عســل رطوب
ایــن صــورت عســل تخمیــر )تــرش( خواهــد شــد.  

ظروف حاوی عسل

فعالیت 
کارگاهی

توجه
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مراحل کار ردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار،  مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
نتایج ممکن

 استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

استخراج 4
عسل از 
شان ها

لباس کار، کارد درپوش برداری، 
چنگال عسل، سطل آب گرم، 
حوله، خرک، سینی، شان هاي 

عسل، اکستراکتور، سطل، 
ظرف بسته بندي  

استخراج کامل عسل از ـ شایستگی کامل
شان ها بدون شکستگي

3

استخراج ناقص عسل از ـ شایسته
شان ها بدون شکستگي

۲

استخراج ناقص عسل از ـ نیازمند آموزش
شان ها

1

معموالً برای جمع آوری گردة گل از تله  گرده گیر استفاده می شود. این تله در قسمت دریچه ورودی کندو  به 
گونه ای نصب مي شود که زنبورهای کارگر هیچ گونه راه ورود و خروج به غیر از عبور از تله گرده گیر را نداشته 
باشند. روی تله  گرده گیر شبکه ای با سوراخ های مدور وجود دارد که زنبورهای کارگر به سختی از آن عبور 
می کنند؛ لذا دانه های گرده چسبیده به پاهای زنبور کارگر در هنگام عبور از این شبکه از پاها جدا شده و در 
داخل مخزن زیر تله، جمع آوری می شود. نصب تله  گرده گیر جلوی کندوها باید زماني انجام شود که گیاهان 
گرده زا در منطقه پرواز زنبورها فراوان باشند. در ضمن نباید به مدت طوالنی از تله های گرده گیر استفاده شود؛ 

زیرا ممکن است زنبورها نتوانند نیاز کلني به گرده گل را تأمین کنند. 

نصب تله گرده گیر در کندو

   جمع آوری و استخراج گرده 

  آزمون ارزيابی عملکرد
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تله های گرده گیری مناسب هستند که حدود 6۰ درصد گرده حمل شده توسط زنبورهاي کارگر را از پاهای 
آنها جدا  کنند؛ زیرا گرده باقی مانده به داخل کندو حمل شده و به مصرف کلني خواهد رسید. بهتر است عمل 

جمع آوری گرده های داخل تله ها در هنگام غروب هر روز صورت گیرد.

گرده جمع آوری شده با استفاده از تله گرده گیر

ــر در  ــاي کارگ ــت زنبوره ــن اس ــرا ممک ــت دارد؛ زی ــری اهمی ــرای گرده گی ــالم ب ــای س ــاب کلنی ه انتخ
ــوده کننــد و بدیــن ترتیــب  ــر بیمــاری، گــرده را آل ــای الروهــای مــرده در اث هنــگام خــارج کــردن بقای

ــد. ــال یاب ــا انتق ــایر کلنی ه ــه س ــاری ب بیم

تمیز کردن گرده
گرده جمع آوری شده اغلب دارای مواد زایدی است که باید آن را کاماًل تمیز و عاری از قطعات زنبور کرد. 

تمیز کردن گردة گل به روش ساده با استفاده از پنکه )بادبزن(

بهداشت و 
سالمت
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براي تولید ژله رویال از دو روش طبیعي و مصنوعي استفاده می شود که در ذیل به شرح آن مي پردازیم:

الف( روش های طبیعی
یا  تعداد زیادي سلول های ملکه  تولید  به  قادر  را دارند،  برای تکثیر و بچه دهی  کلني هایي که شرایط الزم 
شاخون  هستند. از این سلول ها مي توان در روز سوم بعد از تشکیل، ژله نسبتاً زیادی جمع آوری کرد، در غیر 

این صورت با بسته شدن شاخون ها به تدریج ژله حالت ژالتینی و سفت پیدا می کند.
اوایل اسفند ماه در مناطق قشالقی و گرمسیری کلنی هایی که داراي  و  بهار در مناطق معتدل  اواسط  در 
جمعیت زیادی از زنبورهاي کارگر جوان هستند، اگر به هر علتی ملکة خود را از دست بدهند بالفاصله اقدام 
به ایجاد شاخون های زیادی با ذخایر ژله رویال فراوان خواهند کرد؛ زیرا زنبوران کارگر جوان از روز سوم تولد 
تا روز دوازدهم از طریق غدد شیری و آرواره های خود ژلةرویال ترشح کرده و براي تغذیة الروهای ملکه )سایر 
الروها زنبورعسل به نسبت کمتر( استفاده مي کنند. زنبورداران می توانند بعد از خراب نمودن شاخون های سه 
تا چهار روزه با استفاده از قاشقک ها ژله رویال موجود در حجره ها را جمع آوری کنند. به هر حال کلني های 
قوی در زمان بچه دهی و نیز به هنگام یتیم شدن )از دست دادن ملکه( به عنوان منبعي از ژله رویال برای 

زنبورداران و تولیدکنندگان آن خواهند بود.

سلول ملکه دارای ژله رویال

   روش توليد و جمع آوری ژله رويال
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ب( روش های مصنوعی
در همه واحدهای پرورش ملکه می توان هم زمان با تولید ملکه اقدام به تولید ژله رویال نمود زیرا بخشی از فرایند 

تولید ملکه و تولید ژله رویال مشابه هستند.
بعد از پیوند زدن )انتقال الروهاي جوان به داخل فنجانک ها یا سلول هاي ملکة مصنوعي(، الروها به کندوهای 
شروع کننده )کلني هاي فاقد ملکه( انتقال داده می شوند. یک روز بعد از پیوند، می توان از پذیرش و یا عدم 
از  تدریج  به  فنجانک ها  کف  و  ته  کلني،  توسط  الروها  شدن  پذیرفته  صورت  در  شد.  مطلع  الروها  پذیرش 
ژله رویال پر می شود و در روز سوم بعد از عمل پیوند، مقدار ژله به حداکثر می رسد که با وسایل مخصوص 
)قاشق های چوبی یا فلزی و دستگاه های مکنده و یا سرنگ( می توان ژله رویال حجره ها را بعد از خارج کردن  

الروها استحصال نمود.

فنجانک های دارای ژله رویال

برای تهیه یک کیلوگرم ژله رویال به حدود ۲۵۰۰ سلول ملکه نیاز است.ژله های استخراج شده را پس از صاف 
کردن به وسیله پارچه های صافی بسیار ریز در ظروف شیشه ای تیره رنگ در بسته ریخته و در یخچال یا فریزر 

نگهداری می کنند.

بسته بندی تجاری ژله رویال
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یک کلني با مدیریت خوب طی یک فصل ۵ تا 6 ماهه تقریباً می تواند ۵۰۰ گرم ژله رویال تولید کند.

تخم یک کارگر می تواند به ملکه تبدیل شود به شرطی که در حجره مخصوص )شاخون( قرار گیرد و فقط از 
ژله رویال تغذیه کند. به عمل انتقال الروهای تازه تفریخ شده کارگرها به شاخون ها، پیوندزدن گفته می شود.

استفاده  این روش ها  از  یکی  استفاده می شود.  مختلفی  از روش های  زنبورعسل  زهر خالص  استخراج  برای 
از شوک های الکتریکی براي تحریک زنبورهاي کارگر به نیش زدن از طریق تورهای سیمی فلزی است. در 
پشت این سیم ها پوشش نایلونی و یا یک ورقه پالستیکی نازک مقاوم در مقابل نیش زنبور و مخزنی از جنس 
شیشه برای جمع آوری زهر قرار دارد. شوک الکتریکی، معموالً با جریان مستقیم و با ولتاژ 3۰-1۲ ولت، به 
صورت چرخة 3 ثانیه برقراری جریان و 7 ثانیه استراحت، به مدت ۵ دقیقه انجام می شود. این عمل را می توان 

حداکثر سه بار در روز، با فاصله 3 روز استراحت و به مدت 3  هفته تکرار کرد.
در  شده  خشک  زهر  سپس  می ریزند.  شیشه ای  صفحه  روی  را  خود  زهر  شوک،  دریافت  از  پس  زنبورها 

آزمایشگاه، با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، از روی صفحات شیشه ای تراشیده می شود.
با توجه به آن که زنبورهای عسل حتی با نیش زدن مکرر، تمام کیسة زهر خود را دفع نمی کنند، از این رو 

۲۰ کلنی زنبور عسل )یک میلیون عمل نیش زدن( الزم است، تا یک گرم زهر خشک به دست آید.

جمع آوری زهر زنبور عسل

توجه

 استخراج زهر
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در تحقیقــات جدیــد دانشــمندان دریافتنــد کــه زهــر زنبــور عســل باعــث بهبــود عملکــرد مغــز می شــود. 
زهــر زنبــور قــدرت یادگیــری و حافظــه را بهبــود می بخشــد. ایــن اثــر زهــر، بــه دلیــل وجــود مــاده اي بــه 

نــام پپتیــد آپامیــن در زهــر زنبــور عســل اســت.  

عوامل مؤثر بر تولید زهر در زنبورهاي کارگر را  بررسی کنید؟

به طور سنتی بره موم با تراشیدن از دهانه کندو، دیواره ها، فاصله بین قاب ها و پوشش روي شان ها جمع آوری 
می شود. این روش که هنوز در سطح گسترده به کار می رود، ممکن است باعث آلودگی قابل مالحظه بره موم 

به ذرات چوب، رنگ، موم و دیگر مواد اضافی شود.

تراشیدن بره موم

برای تولید صنعتی بره موم روش های مختلفی برای جمع آوری و استخراج آن وجود دارد که در زیر توضیح 
داده مي شود:

الف( شبکه یا پوشش داخل کلنی
رایج ترین و بهترین روش جمع آوری بره موم، گذاشتن پوشش توری، برزنتی یا فیبری روی قاب ها، به عنوان 
جایگزین کف کندو، نزدیک دیواره های جانبی کلنی ها و یا استفاده از شبکه های پالستیکی قابل تعویض است.

برای جدا کردن و استخراج بره موم، الزم است پوشش یا شبکه را به مدت ۲-1 روز داخل یخچال یا فریزر 
گذاشت تا بره موم، کاماًل منجمد و با برس جدا شود.

   روش جمع آوری و استخراج بره موم

تحقیق کنید

بیشتر بدانید
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پوشش توری برای جمع آوری بره موم

ب( تخته شیاردار )تله رولندبل( 
تخته شیاردار به ابعاد4۰×1۰ سانتي متر که معموالً به وسیله گیره در بدنه طبقة کندو تعبیه می شود و زنبورها 
با همان رفتار طبیعی به منظور جلوگیری از ورود سرما و نور، شیارهای تخته را با بره موم پر می کنند. یکی 
از ویژگی های مهم این تله متحرک بودن آن است به طوری که به راحتی پس از پر شدن شیارها با بره موم، 
بدون باز کردن درب کندو می توان تلة شیاردار پر شده از بره موم را برداشت و تلة دیگری را جایگزین آن نمود.

تخته شیاردار )تله رولندبل(



204

ج( تلة بره موم )دریچه ورودی کاذب( 
این روش کاماًل متمایز از سایر روش های تولید بره موم 
بوده و مشابه تله گرده گیر است. دریچه ورودی کاذب 
در  شاخک هایی  با  مستطیل  مکعب  است  جعبه ای 
در  کاذب  جعبه  نصب  محل  شاخک ها  این  طرفین، 
در  عسل  زنبور  می باشد.  کندو  پرواز  دریچه  جلوی 
یا  و  ورود سرما  از  برای جلوگیری  فصول سرد سال 
دشمنان طبیعی اقدام به مسدود کردن یا تنگ کردن 
این روش،  مزایای  مهم ترین  ورودی می کند.  دریچه 

تولید بره موم بدون باز کردن درب کندو است. 
                                                                                          دریچه ورودی کاذب

استخراج موم، اولین مرحلة فراوري موم است و از سه منبع شان هاي شکسته و هرزباف، درپوش سلول هاي 
شان و شان هاي قدیمي به دست مي آید. از آنجا که شان هاي قدیمي و کهنه معموالً کیفیت پایین دارند لذا 
در فرایند استخراج موم بهتر است موم ها و شان هاي روشن از شان هاي سیاه و کهنه تفکیک شوند و سپس 
موم هاي کهنه و سیاه رنگ بري شوند. برای خالص سازی موم از روش های مختلفي از جمله ذوب موم با نور 
خورشید، جوشاندن در آب، استفاده از بخار آب، فشردن موم هاي حرارت دیده با تختة پرس و سانتریفوژ کردن 

موم هاي حرارت دیده می توان استفاده کرد. 
معموالً ساده ترین روش جوشاندن موم در آب و براي راندمان بیشتر استفاده از تخته پرس هاي مخصوص است. 
در زمان حرارت دادن و ذوب کردن موم، دما نباید بیشتر از 8۵ درجة سانتي گراد شود زیرا در دماي باالتر 
رنگ موم تغییر مي کند. همچنین قبل از ذوب موم باید مطمئن شد که در آن هیچ گونه عسلی وجود نداشته 
باشد در غیر این صورت بعد از تصفیه، ذرات موم به هم نچسبیده و مثل ذرات شن از هم جدا خواهند ماند و 
به شکل قالب در نمی آیند. بدین منظور مو م ها را در آب 4۵ درجه به مدت چند ساعت قرار مي دهند تا عسل 
باقی مانده در آن حل شود. سپس با دست موم ها را شست وشو و فشار داده تا تمام عسل موجود در موم خارج 

و در آب حل شود. در زنبورداری تصفیة موم در چند نوبت در سال انجام می گیرد. 
ظروف و مخازن مورد استفاده در ذوب موم نباید از جنس آهن، برنج، نیکل، روي یا مس باشد و بهتر است 
از جنس استیل ضد زنگ، گالوانیزه یا آلومینیوم باشد؛ زیرا موم ها با این فلزات واکنش شیمیایي داده و تغییر 

رنگ مي دهند. در زیر به دو روش استخراج و تصفیة موم اشاره مي شود:

الف( استخراج خورشیدی 
در این روش کافی است دما به 68 الی7۰ درجة سانتی گراد افزایش یابد تا موم به آسانی در موم ذوب کن 
خورشیدی ذوب شود. در موم ذوب کن خورشیدی موم با بهترین کیفیت به دست می آید. این روش چندان 
برای شان های قدیمی مؤثر نیست و عمدتاً برای ذوب کردن درپوش سلول ها، شان های هرزباف و جدید به کار 

   استخراج و تصفيه موم زنبور عسل
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می رود. یکي از معایب آن عدم کارایي در هوای ابری یا نور ضعیف است.

موم ذوب کن خورشیدی

ب( استخراج با استفاده از آب داغ یا بخار آب
براي ذوب کردن موم استفاده از آب جوش نسبت به بخار آب ترجیح داده مي شود زیرا بخار مستقیم آب 
باعث صابوني شدن موم به مقدار کم مي شود. در یکي از این روش ها ابتدا باید همة شان ها در داخل یک 
کیسة کنفی قرار گیرند و دهانة کیسه خیلی محکم بسته شود. کیسه داخل یک دیگ بزرگ آب داغ انداخته 
مي شود. به دلیل سبکي موم نسبت به آب از میان کنف خارج شده و به سطح آب می آید. پس از سرد شدن، 
موم به حالت جامد در آمده که به صورت یک قالب در سطح آب ظاهر می شود. تمامی تفاله های موجود در 
کیسه باید دور ریخته شود. بازده این روش خیلی پایین است چون  موم تحت پرس قرار نمی گیرد همه موم ها 

از کیسه خارج نمی شود.
در روش هاي بیان شده در باال قسمت عمدة موم از شان جدا مي شود ولي در ناخالصي هاي باقي مانده هنوز 
مقداري مو م وجود دارد که مي توان به روش هاي دیگر آن را جدا نمود. به کارگیري حرارت و فشار در جدا 
کردن موم از شان راندمان کار را افزایش مي دهد. براي این منظور از دستگاه هاي پرس مخصوص استفاده 

مي شود که ممکن است از طریق آب جوش عمل کند.

 استخراج با استفاده از غوطه ور کردن در داخل آب جوش
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  تمام روش های تصفیه موم مستلزم ذوب کردن آن است. از طرف دیگر موم قابل اشتعال بوده و می سوزد 
و لذا باید احتیاط های الزم در هنگام ذوب موم در نظر گرفته شود. 

جمع آوری و استخراج گرده

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار       

۲ برس نرم   

3 دودی    

4 کندو    

۵ تله گرده گیر 

6 دستگاه خشک کن 

7 سینی   

8 کیسه فریزر  

9 یخچال

1۰ کلني زنبور عسل

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ در تاریخ مشخص شده به منظور جمع آوري گرده به زنبورستان بروید. 

3 تله گرده گیر را غروب بعد از پرواز زنبورها یا اوایل صبح قبل از شروع فعالیت زنبورها در جلوي دریچة 

پرواز نصب کنید.
4 هر روز هنگام غروب تله را به دلیل جلوگیري از خیس شدن گرده در اثر شبنم و رطوبت تخلیه کنید.

۵ بعد از تخلیه، گرده ها را از ناخالصي ها و قطعات بدني زنبورها پاک کنید.  

6 گرده ها را در محل سایه و یا درون سینی ریخته و در داخل دستگاه خشک کن قرار دهید تا  با دمای 

مناسب خشک شوند.
7 همچنین مي توانید گرده را درون سینی بریزید و باالی آن یک المپ )۲۰ یا 4۰ وات( آویزان کنید تا 

گرده خشک شود.
8 قبل از ذخیره کردن، گرده ها را به مدت 1 تا ۲ روز در فریزر نگهداری کنید تا تخم، الرو و حشرات موجود 

در آن از بین برود.
9 گرده های خشک شده کاماًل تمیز را در کیسه های نایلونی )چند الیه( یا شیشه های در بسته در داخل 

یخچال نگهداری نمایید. 
1۰ وسایل و تجهیزات را تمیز کرده و در محل مناسب قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
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گرده نباید در معرض جذب رطوبت، بوهای نامطبوع محیط و دماي بیش از 4۰ تا 4۵ درجه سانتی گراد قرار 
گیرد.

 گرده نباید از مناطق داراي کارخانه هاي صنعتي آالینده یا محیط آلوده به آفت کش ها جمع آوری شود.

جمع آوری و استخراج بره موم

  مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار     

۲ برس   

3 دودی 

4 شبکه جمع آوری بره موم   

۵ کلني زنبور عسل   

6 یخچال   

7 پارچه

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید.  

۲ از طریق دریچة پرواز به داخل کندو دود بدهید. 

3 به طور سنتی می توانید در بازدید از کندو بره موم را با تراشیدن از دهانه کندو، دیواره ها، فاصله بین 

قاب ها و پوشش کندو جمع آوری کنید.
4 برای تولید صنعتی از شبکه یا پوشش داخل کلنی استفاده کنید.

۵  شبکه را روی قاب هاي داخل کندو قرار دهید.

6 گوشه ای از درب کندو را باز گذاشته تا نور به داخل کندو بتابد.

7 پس از چند روز درب کندو را باز کرده و شبکه حاوی بره موم را بردارید.

8 شبکه را به مدت ۲-1 روز در داخل فریزر قرار دهید تا بره موم سخت شود.

9 روی یک میز پارچه تمیز پهن کنید.

1۰ روی پارچه به شبکة بره موم ضربه بزنید تا بره موم سفت شده روی آن بریزد.

11 بره موم ریخته شده روی پارچه را جمع آوری کرده و داخل ظرف بسته بندي بریزید.

1۲ وسایل و تجهیزات را تمیز کرده و در محل مناسب قرار دهید.

توجه

بهداشت و 
سالمت

فعالیت 
کارگاهی
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جمع آوری و استخراج موم

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار 

۲ موم ذوب کن خورشیدی 

3 دیگ  

4 آب  

۵ گونی   

6 شان کهنه و موم زاید  

7 مالقه   

8 تخته پرس )وسیله سنگین(

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید. 

۲ برای خالص سازی موم حاصل از درپوش برداری عسل ابتدا تمام پولک ها را در آب ولرم بریزید و چند 

ساعت صبر کنید. 
3 سپس با دست آن  را فشرده کنید تا باقی ماندة عسل از آنها خارج شود.

4 مواد حاصل را از یک صافی عبور دهید و این عمل را تا زمانی که آب شفاف است، تکرار کنید.

۵ در ادامه مي توانید عمل تصفیه را با استفاده از یکي از روش هاي زیر انجام دهید:
الف( ذوب کردن موم با استفاده از موم ذوب کن خورشیدی 

1 ابتدا  کمی آب برای جلوگیری از چسبیدن موم داخل آن بریزید. 

۲ موم ها را ریز کنید و در داخل موم ذوب کن خورشیدی قرار دهید سپس درب آن را ببندید.

3 در اثر تابش خورشید، دما در آن حبس شده و دمای داخل موم ذوب کن افزایش یافته و باعث ذوب شدن 

موم های آن می شود.
4 موم های ذوب شده در اثر شیب صفحة موم ذوب کن سرازیر شده و در مخزن دستگاه جمع آوری می شود.

۵ پس از سرد شدن هوا و در هنگام شب موم های به دست آمده را به شکل قالب بردارید.

6 ناخالصي هاي به جا مانده روی صفحة موم ذوب کن را بتراشید.

فعالیت 
کارگاهی
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ب( روش ذوب موم با استفاده از آب داغ
1  موم تراشیده شده را در گونی کنفی محکم بریزید و دهانة آن را محکم ببندید.

۲ گونی کنفی را در دیگ محتوای آب داغ )8۵ درجه سانتی گراد( قرار دهید.

3 روی آن وسیله سنگینی قرار دهید تا گونی باال نیاید.

4 چندین بار با استفاده از چوب به آن ضربه بزنید تا موم از آن بیرون بیاید.

۵ موم هایی را که روی دیگ جمع می شود را با مالقه در ظرف دیگری بریزید.

6 وقتی که تمام موم های موجود در گونی تخلیه شد، گونی را بیرون آورده و گونی دیگری را در آب جوش 

قرار دهید.

هرگز موم را به طور مستقیم روی شعله ذوب نکنید زیرا شعله زبانه می کشد.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

نتایج ممکن)ابزار،  مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(
 استاندارد 

)شاخص ها/ داوری/ 
نمره دهی(

نمره

۵

جمع آوري و 
استخراج گرده، 
موم و  بره موم 

زنبور عسل

لباس کار، تجهیزات بازدید از کندو، 
کلني زنبور عسل، تله گرده گیر، 
دستگاه خشک کن، سینی، کیسه 
فریزر، یخچال، شبکه جمع آوری 
بره موم، پارچه، موم ذوب کن 

خورشیدی، دیگ، آب، گونی کنفي، 
شان کهنه و موم زاید، مالقه، تخته 

پرس )وسیله سنگین(

استخراج کامل گرده، موم ـ شایستگی کامل
و بره موم

3

استخراج نسبتاً کامل ـ شایسته
گرده، موم و بره موم

۲

استخراج ناقص گرده، موم ـ نیازمند آموزش
و بره موم

1

پس از خارج کردن شان هاي عسل از کندوها باید در اسرع وقت نسبت به استخراج عسل از آنها اقدام نمود، 
در غیر این صورت ممکن است عسل داخل شان متبلور شود، یا رطوبت هوا را جذب کرده و تخمیر شود یا 
بالعکس رطوبت خود را به هوا منتقل کرده و بیش از حد سفت و غلیظ گردد. عالوه بر این ممکن است مورد 

حمله آفات به خصوص کرم موم خوار قرار گیرد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمني

نگهداري و انبارکردن شان هاي عسل قبل و بعد از استخراج

  آزمون ارزيابی عملکرد
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پس از استخراج عسل باید شان های خالی شده را در طبقات گذاشته و هر چه زودتر به کندوها انتقال داد 
تا زنبورها نسبت به تمیز و خشک کردن آن ها اقدام نمایند. پس از تمیز و خشک شدن شان های عسل در 
صورت لزوم می توان آنها را به انبار نگهداری شان منتقل کرد. در صورتی که شان ها پس از تخلیة عسل، بدون 
آن که تمیز و خشک شوند به انبار منتقل شوند. ممکن است عسل باقی مانده در آنها متبلور شده و در صورت 
استفادة مجدد براي کندوها در سال بعد مي تواند باعث شکرک زدن عسل شود. همچنین کرم موم خوار تمایل 

بیشتري به این گونه شان ها داشته و آنها را از بین مي برد. 

شان های عسل گیری شده

ــل  ــردن عس ــق ک ــور رقی ــه منظ ــتی ب ــا آب بهداش ــده ب ــل گیری ش ــان های عس ــردن ش ــپری ک   اس
ــهیل  ــریع و تس ــل را تس ــور عس ــط زنب ــان ها توس ــردن  ش ــز ک ــل  تمی ــا عم ــده در حجره ه باقی مان

می کنــد.

یا  و  در دسترس حشرات، جانوران  و  باشد  تمیز شدن  قابل  راحتی  به  و  پاکیزه  باید  نگهداری عسل  محل 
آلودگی هایی نظیر گرد و خاک قرار نگیرد. دما، رطوبت انبار و طول مدت نگهداری نیز بر کیفیت عسل تأثیر 
می گذارد. عسل پس از استخراج از اکستراکتور باید در دمای کمتر از 1۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. 
با انجام این کار رنگ، عطر و طعم عسل پس از سال ها نیز تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. بهترین دما برای 

نگه داری عسل 7 الی 1۲ درجة سانتی گراد است.

   نگهداری و انبارکردن عسل

توجه
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 اگر عسل بعد از بسته بندی نهایی در دمای ۲۲ تا ۲۵ درجة سانتی گراد انبار شود تغییرات آن در سطح قابل 
قبول بوده و موجب از بین رفتن رنگ، طعم و کیفیت عسل نخواهد شد.

عســل بــه ســرعت بوهــای خارجــی را بــه خــود جــذب می کنــد، بنابرایــن نبایــد آن را نزدیــک مــوادی 
ماننــد پارافیــن، قیــر، بنزیــن، ماهــی و دیگــر مــواد خوراکــي داراي بــو نگهــداری کــرد. 

ظروف نگهداری عسل
عسل خاصیت اسیدی دارد بنابراین الزم است برای نگهداری آن از ظروف مخصوصی استفاده شود که تحت 
تأثیر آن قرار نگرفته و به اصطالح خورده نشود. ظروف پالستیکی شفاف یا روشن با توجه به ارزان بودن، 
وزن سبک و پایداري آن، کاربرد بیشتری در بسته بندی و نگهداری عسل پیدا کرده اند. بعضی از انواع ظروف 
پالستیکی به شکل جعبه مکعب مستطیل و از نوع پالستیک خشک و شکننده هستند که معموالً برای عرضه 

عسل شان به کار برده می شوند.

باید توجه داشت که ظروف بسته بندی عسل باید عاری از هر گونه بو، مقاوم در برابر خاصیت اسیدی 
عسل و عدم نفوذ رطوبت به داخل آنها بوده و به راحتی قابل پر شدن و تخلیه شدن باشند. 

دو نمونه از بسته بندي عسل

توجه

توجه
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نگهداری موم به صورت شان تازه، شرایط خاصی دارد. تا آفات و به خصوص پروانه موم خوار باعث خسارت آن 
نشود. برخی شرایط مهم برای جلوگیری از خسارت آفات تهویة مناسب، دمای کم، کنترل نور و استفاده از 
سموم مناسب است. همچنین استفاده از کاغذهای روزنامه در اطراف شان ها همراه با اسپری سموم، روش 
ساده ای برای جلوگیری از خسارت پروانه موم خوار است. استفاده از اسید استیک )سرکه( 8۰ درصد به صورت 

اسپری نیز تخم و الرو پروانه موم خوار را از بین می برد.

بهترین روش نگهداری موم برای طوالنی مدت ذوب کردن، خالص کردن و به صورت قالب درآوردن است. 
که در این صورت موم مورد حمله پروانه موم خوار قرار نخواهد گرفت. 

شان خسارت دیده توسط پروانه موم خوار

 نگهداري موم خالص به صورت قالب

   شرايط نگهداری موم

توجه
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گرده جمع آوری شده اغلب دارای رطوبت باال )بیش از ۲۵ درصد( است که برای نگهداری و مصرف آن در 
بلند مدت، حتماً باید آن را خشک کرد. در غیر این صورت ارزش غذایی آن، کاهش می یابد. رطوبت گرده باید 
کمتر از 1۰ درصد باشد تا از کپک زدن، رشد باکتری ها و فساد آن جلوگیری شود. گرده جمع آوری شده را 

می توان داخل فریزر گذاشت تا پس از جمع آوری نهایی خشک کرد.

گرده جمع آوری شده توسط کلنی های زنبور عسل

برای خشک کردن گرده نکات زیر رعایت شود:
1  گرده ها تا حد امکان و به طور مطلوب خشک شوند. 

2  گرده را هرگز نباید در معرض نور خورشید خشک کرد، زیرا باعث تغییر رنگ آن به رنگ قهوه ای روشن )یکنواخت( 

می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت رنگ قهوه ای یکنواخت گرده نشانه خشک شدن گرده در معرض نور 
خورشید است. 

3  برای رطوبت گیری می توان گرده ها را داخل فریزر گذاشت. همچنین روش ساده دیگر استفاده از المپ روشنایی 

)۲۰ وات( است که آن را روی جعبه گرده خشک کن آویزان می کنند. معموالً تا حدود 4۵-4۰ درجه سانتی گراد، گرما 
تولید می کند و برای خشک کردن گرده ها مناسب است. اما بهترین راه خشک کردن گرده، استفاده از دستگاه خشک کن 

و رعایت تنظیم دمای 4۵ درجة سانتی گراد و زمان خشک کردن است. 

دستگاه خشک کن

نگهداری و ذخيره گرده
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شرایط نگهداری گرده گل
نگهداری گرده تازه در شرایط محیطی به مدت چند روز، باعث کاهش کیفیت آن می شود، ولی چنانچه در 
فریزر نگهداری شود، تا یک ماه قابل استفاده است. همچنین اگر گرده ها خشک شوند )با رطوبت کمتر از 1۰ 
درصد و حرارت 4۵ درجة سانتی گراد( در خارج از نور خورشید و شرایط محیطی معمولی به مدت چند ماه، 
در یخچال به مدت یک سال و در فریزر به مدت چند سال قابل نگهداری هستند. بنابراین نگهداری گرده به 

صورت خشک در ظروف شیشه ای تیره یا مکان های خنک و تاریک توصیه می شود.

نمونه ای از بسته بندی تجاری گرده

مواد مؤثر در ژله رویال به سرعت در مقابل نور، اکسیژن و طوالنی بودن مدت نگهداری تجزیه می شود. بنابراین 
ذخیره سریع ژله رویال به طور صحیح، اهمیت زیادی دارد.

ژله رویال را باید بالفاصله بعد از استخراج در ظروف شیشه ای کوچک و فاقد فضای هوایی دارای درپوش غیر 
فلزی )خاصیت اسیدی ژله رویال بر فلز اثر می گذارد( ذخیره کرد و در یخچال )دمای ۵-۰ درجه سانتی گراد(، 
سالم  کاماًل  به صورت  ماه  برای چندین  می توان  را  ژله رویال  شرایط  این  در  داد.  قرار  نور  یا  رطوبت  بدون 
نگهداری کرد. برای نگهداری طوالنی مدت باید ژله رویال را در دمای 18- درجه سانتی گراد منجمد کرد که 

در این صورت، می توان آن را تا ۲4 ماه نگهداری کرد.

 نگهداری  و بسته بندی ژله رويال
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همچنین می توان ژله رویال را در همان حالت تازگی با عسل مخلوط نمود )سه گرم ژله رویال و 1۲۵ گرم عسل( 
و در شیشه های مخصوص نگهداری نمود.

شرایط نگهداری زهر زنبور عسل
زهر زنبور به صورت تازه مایعی بی رنگ و شفاف است و زمانی که خشک شود، به پودر متمایل به قهوه ای روشن 
تبدیل می شود. برای حفظ کیفیت زهر، باید آن را در ظروف شیشه ای تیره و کاماًل بسته نگهداری کرد. بهترین نوع 
زهر برای نگهداری و مصرف، شکل بلوری و جامد آن است، چون در این حالت پایدار است. زهر خشک را می توان 

در فریزر به مدت چند ماه نگهداری کرد، ولی نباید بیش از چند هفته در یخچال نگهداری شود.

نگهداری زهر مایع و خشک در شیشه تیرهزهر خشک

بره موم ماده ای نسبتاً پایدار است، ولی مدت نگهداری آن حائز اهمیت است. با نگهداری صحیح به مدت 1۲ماه، 
فعالیت های ضدباکتریایي بره موم کاهش نمی یابد. بره موم و عصاره های آن باید در ظروف تمیز، بدون منفذ، 
سربسته و تیره یا در تاریکی، ترجیحاً در دمای کمتر از 1۲-1۰ درجة سانتی گراد و دور از گرمای زیاد و نور 
خورشید نگهداری شوند. برای آسان کردن شرایط نگهداری و مصرف بره موم، آن را خشک و یا پودر می کنند. 
برای این منظور، می توان از دستگاه خشک کن در خأل استفاده کرد. همچنین برای استفاده بهتر از خواص 
بره موم به عصاره گیری آن نیاز است. محلول داراي 7۰ درصد الکل فعال ترین محلول، برای عصاره گیری بره موم

است.

ظرف نگهداری بره مومبره مومپودر بره موم

 شرايط نگهداری بره موم
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 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

6
نگهداری تولیدات

زنبور عسل

انبار، دماسنج، هواکش، 
گرمخانه، گوگرد، قرص 

ضد کرم موم خوار، 
روزنامه، طبق، نیم 
طبق، کندوي خالي

رعایت کامل اصول نگهداري ـ شایستگی کامل
تولیدات زنبور عسل

3

رعایت نسبتاً کامل اصول ـ شایسته
نگهداري تولیدات زنبور عسل

۲

رعایت ناقص اصول نگهداري ـ نیازمند آموزش
تولیدات زنبور عسل

1

  آزمون ارزيابی عملکرد
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ارزشیابی شایستگی برداشت تولیدات زنبور عسل

شرح کار:
1  تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده  

2  انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل و جمع آوري گرده
3  برداشت شان عسل از کندو      

4  استخراج عسل از شان ها
5  جمع آوري و استخراج گرده، موم و بره موم

6  نگهداري تولیدات زنبور عسل

استاندارد عملکرد:
برداشت تولیدات کلنی های زنبور عسل در طی یک دوره پرورش 

شاخص ها:
1   برداشت عسل و جمع آوري گرده در زمان مناسب

2  کلني هاي داراي شان عسل و ذخایر گردة باال
3 خارج کردن شان هاي حاوي عسل از کندو

4  وجود شان هاي خالي از عسل بدون شکستگي شان
5  برداشت گرده، موم و بره موم

6 حفظ کیفیت تولیدات زنبور عسل

شرایط انجام کار:
کلني هاي زنبور عسل، تجهیزات مورد نیاز )کاله، دستکش، لباس کار و...(، وسایل برداشت عسل و سایر فرآورده هاي زنبور 

عسل. 
ابزار و تجهیزات:

ترازو، تله گرده گیر، فیبر براي تولید بره موم، اکستراکتور، کاله، دستکش، لباس کار، دودی، اهرم، چکش، قاب، طبق، برس، 
کاردک، اجاق گاز، دماسنج، موم ذوب کن

معیار شایستگی:
نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف

2تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده  1
2انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل و جمع آوري گرده۲

2برداشت شان عسل از کندو      3

2استخراج عسل از شان ها4

2جمع آوري و استخراج گرده، موم و  بره موم۵

1نگهداری تولیدات زنبور عسل6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
در  صداقت  تصمیم گیري،  خالق،  تفکر  درستکاري،  خودمدیریتي،  کار،  لباس  از  استفاده 
انجام کار، تخلیه پساب ها در فاضالب، رعایت بهداشت زنبورستان، بهداشت تولیدات زنبور 

عسل، مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبه و ریاضي.

۲

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.



218

ــر تألیــف کتاب هــای درســی  ــزی آموزشــی، دفت 1- برنامــه درســی رشــته اموردامــي. )1393(. ســازمان پژوهــش و برنامه ری
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

ــف  ــر تألی ــی، دفت ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــي. )139۲(. س ــته اموردام ــه رش ــتگی حرف ــتاندارد شایس ۲- اس
کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

3- اســتاندارد ارزشــیابی حرفــه رشــته اموردامــي. )139۲(. ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، دفتــر تألیــف 
کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

4- راهنمــای عمــل طراحــی و تألیــف بســته تربیــت و یادگیــری رشــته های فنــی و حرفــه ای. )1393(. ســازمان پژوهــش و 
ــش. ــه ای و کاردان ــی و حرف ــای درســی فن ــف کتاب ه ــر تألی ــزی آموزشــی، دفت برنامه ری

۵- آقایی نراقی، مرتضی علی )مترجم(. )1394(. زنبورداری برای همه. انتشارات آییژ. چاپ دوم.
6- بابایــی، ســکینه. )1389(. اثــرات تغذیــه اي ســطوح مختلــف جلبــک کلــرال بــه عنــوان مکمــل پروتئینــی بــر روي مصــرف 
غــذا، میــزان تخــم، الرو، شــفیره، ذخیــره گــرده، جمعیــت کلنــی، چربــی، پروتئیــن و وزن الشــه. پایان نامـــه دوره کارشناســـی 

ارشـــد علـــوم دامـــی. دانشکده کشاورزي دانشــگاه تهران. 
ــاد  ــردی جه ــی علمی-کارب ــوزش عال ــرآوری محصــوالت زنبورعســل. ناشــر مؤسســه آم ــا. )1387(. ف ــری، محمدرض 7- بصی

ــاپ اول . کشــاورزی. چ
8- ســجادی بهــروز، ابــزارآالت پــرورش زنبورعســل، ناشــر مؤسســه آمــوزش عالــی علمی-کاربــردی جهــاد کشــاورزی. چــاپ 

اول 1388.
9- سعادتمند، سید جواد. )1383(. مبانی پرورش زنبورعسل، ناشر آییژ. چاپ اول.

1۰- ســیدی ســید مظاهــر، فرشــینه عــدل محمدباقــر )مترجمیــن(، راهنمــای عملــی زنبــورداری، ناشــر زنــده رود. چــاپ اول 
.1389

11- شهرستانی، نعمت اهلل. )1394(. زنبور عسل و پرورش آن، ناشر سپهر. چاپ بیستم.
ــاد  ــردی جه ــی علمی-کارب ــوزش عال ــرورش ملکــه زنبورعســل، ناشــر مؤسســه آم 1۲- طهماســبی، غالمحســین. )1386(. پ

کشــاورزی. چــاپ اول.
13- عبادی، رحیم و احمدی، علی اصغر. )139۵(. پرورش زنبورعسل، ناشر ارکان دانش. چاپ هشتم.

14- عراقــی، محمــد و یوســف، حکیمــی علــی )مترجمیــن(. )1394(.   ارزش افــزوده فرآورده هــای زنبورعســل، ناشــر ســپهر 
اندیشــه. چــاپ دوم.

1۵- هاشمی، مسعود. )1393(. راهنمای کامل پرورش زنبور عسل، ناشر فرهنگ جامع. چاپ دوم.
16- یوســف، ســجادی علیرضــا. )1384(. جنــگل هــای ایــران و نقــش آن در پــرورش زنبــور عســل، انتشــارات دانشــگاه زنجــان. 

اول. چاپ 
17- Amino Acids. 2013. Literature review on the role of dietary protein and amino acids in 
cognitive functioning and cognitive decline. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles.
18- Bees Products. 2017. All About  Honey Bee  products. http://www.bees-products.com
19- Honey Bees and Beekeeping )University of Georgia( 2010. http://www.caes.uga.edu/
Publications.
۲۰- Somerville, D. 2005. Fat Bees, Skinny Bees, a manual on honeybee nutrition for 
beekeepers, RIRDC Puplication No 054/05, Goulburn, Australia.
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ــوزش و  ــن در آم ــول بنیادی ــند تح ــرای س ــود در اج ــر خ ــش خطی ــای نق ــت ایف ــی جه ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه س
ــال  ــم دنب ــی مه ــک سیاســت اجرای ــوان ی ــران، مشــارکت معلمــان را به عن ــوری اســالمی ای ــی جمه ــه درســی مل ــرورش و برنام پ
می کنــد. بــرای تحقــق ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد 
تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان دربــارة کتاب هــای درســی نونگاشــت، کتاب-هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، بــا کمتریــن 
ــن فراینــد، همــکاران گــروه تحلیــل محتــوای  ــوب ای ــد. در انجــام مطل ــم نمای ــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدی اشــکال ب
ــر عهــده داشــتند. ضمــن  ــة راهبــری دروس نقــش ســازنده ای را ب آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه هــای آموزشــی و دبیرخان
ارج نهــادن بــه تــالش تمامــی ایــن همــکاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــالش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا 

ارائــة نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــالم می شــود.

استاننام هنرآموزردیف
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خراسان شمالیعلی توحیدی۲
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مازندران مفید وسگری کیاسری6
خوزستانطاهر سرداری7


